
W tym numerze: 

BEL CANTO - PODSUMOWANIE 2 

KOREKTY HARMONOGRAMÓW 3 

PROBLEMATYCZNE ODPADY 5 

SUKCESY SPORTOWE 6 

PIŁKARSKIE SUKCESY 7 

L IP IEC 2019, NR 7 (163) 

NAKŁAD - 1500 EGZEMPLARZY  

ISSN 2451-1366 Od września wniosek do programu „Czyste Powietrze” złożysz w tutejszym Urzędzie 

Gminy. Informujemy, że od 3 września 2019r. (wtorek) będą przyjmowane wnioski w 

ramach programu „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji zapra-

szamy w każdy wtorek i czwartek (03.09, 05.09, 10.09, 12.09, 17.09, 19.09, 24.09, 26.09.) 

do referatu ochrony środowiska (pokój 03).  Każda osoba zainteresowana złożeniem 

wniosku powinna umówić się z pracownikiem urzędu pod nr tel. 32 43 27 144. 

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku: 

 Dane wnioskodawcy, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu. 

 Numer rachunku bankowego. 

 Pełny numer księgi wieczystej, np. GL1Y/00000002/9. 

 Numer ewidencyjny działki. 

 Powierzchnia całkowita budynku (m2). 

 Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2). 

 Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyska-

nia zgody na rozpoczęcie budowy. 

 Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, 

zgodnie z zasadami Programu „Czyste Powietrze”: 

numer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu. 

 Dokumenty (kopie) potwierdzające dochód, np. za-

świadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o 

wysokości osiągniętego dochodu (np. PIT-37) poświad-

czone pieczęcią Urzędu Skarbowego lub wydruk ra-

zem z UPO (wszystkich właścicieli lub osób tworzą-

cych gospodarstwo domowe). 

 Załączniki takie jak ODO 1, dotyczące wszystkich 

osób wymienionych we wniosku, innych niż Wniosko-

dawca. 

 W przypadku podawania danych wrażliwych – załącz-

nik ODO 2 dotyczący osób, których dane wrażliwe 

zostały podane. 

 Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju 

przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, 

ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, 

podłoga na gruncie (m2). 

 Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2). 

 

Pracownik urzędu wraz z wnioskodawcą wspólnie wypisuje 

wniosek. 

Wypisywanie wniosku trwa około 1 – 2 godzin, dlatego nale-

ży przygotować w/w dokumenty. Brak przygotowanych doku-

mentów nie pozwoli na poprawne wypełnienie wniosku. 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” znajdą 

Państwo pod adresem: https://www.wfosigw.katowice.pl/

oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

 

Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W GASZOWICACH  
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Drodzy sympatycy chóru 

„Bel Canto”, pierwsze półro-

cze 2019 minęło jak z „bicza 

strzelił”. Dla nas każdy czas 

jest ważny, bo zawsze dzieje 

się coś ciekawego. 

Po koncercie kolęd, który 

organizowaliśmy już po raz 

25, miało miejsce Walne Ze-

branie sprawozdawczo-

wyborcze. Pan dyrygent, ko-

misja rewizyjna i członkowie 

chóru obdarzyli dotychczaso-

wy Zarząd wielkim zaufa-

niem, wybierając w niezmie-

nionym składzie na kolejne 4 

lata. Pani prezes Daniela 

Merkel zobowiązała współ-

pracowników do dalszej 

ofiarnej pracy. 

Nie będę się rozpisywać nad 

dokładnym referowaniem 

koncertów i występów, po-

krótce przejdę do najważniejszych. 

Jak co roku śpiewaliśmy Pasje w Niedzielę Palmową w gaszowickim i krzyżkowickim kościele. Do tradycji należy występ dla 

seniorów na hali OKiSu. Na początku maja udaliśmy się do Parku Czempiela w Niedobczycach na wspólne śpiewanie z chórami 

Okręgu Rybnickiego „Cały Śląsk gra i śpiewa”. 

Takim niecodziennym wydarzeniem, o którym warto wspomnieć, było spotkanie naszego chóru z norweskim chórem żeńskim 

„MASTRAKORE” na zaproszenie pani dyrygent Aleksandry Orzechowskiej-Niedziela, która wyjechała do Norwegii i tam pro-

wadzi tenże chór. Mieliśmy okazję usłyszeć rzewne, piękne pieśni norweskich wysp i fiordów. Choć język był dla nas niezrozu-

miały, to muzyka i uśmiech znosiły wszelkie bariery. 

Czerwiec był dla chóru „Bel Canto” bardzo pracowity. Śpiewaliśmy w kościele Królowej Anielskiej w Adamowicach z okazji 30

-lecia konsekracji tej świątyni. Śpiewanie na odpustowej sumie w Gaszowicach to pierwsza część czerwcowej niedzieli, bo już 

popołudniu spotkanie i wspólne pieśni z chórami okręgu na rybnickim rynku z okazji Dni Rybnika. Następna i ostatnia niedziela 

czerwca to organizacja 25 koncertu Pieśni Sakralnej w kościele w Gaszowicach. Oprócz zaproszonych chórów z Niedobczyc  

i Radoszów, wystąpił zespół „Singers” i młody zespół ze Szczerbic – „Szczerbicko Czelodka”. Koncert był bardzo udany i zgro-

madził wielu słuchających. 

I tak dobiegła podróż po półroczu, którą zakończyliśmy biesiadą na Sumińskim łowisku „Taaka Ryba”. Snuliśmy wakacyjne plany 

– cóż, nie zawsze nasze plany są po „Bożej myśli”. Urlop został przerwany smutną uroczystością pogrzebową naszej długolet-

niej chórzystki i koleżanki – Marii Kozielskiej. Udział pocztu sztandarowego podczas pogrzebu był szczególnie wymowny, po-

nieważ zmarła Maria przyczyniła się osobiście do jego ufundowania. I tak straciliśmy w tym półroczu drugiego członka naszego 

chóru, gdyż w lutym zmarł pan Longin Sobeczko – nieodżałowany tenor. 

Teraz z utęsknieniem czekamy na 5-cio dniowy wypoczynek w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam również będziemy występować  

w lokalnych kościołach, ale o tym już opowiem innym razem.             Chórzystka 

BEL CANTO - PODSUMOWANIE P IERWSZEGO PÓŁROCZA  

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji 

fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźró-

deł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wy-

nosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do 

gospodarstw domowych. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września  

2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu: 

- Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW; 

- Wysokość dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł; 

- Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej; 

- Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu , nie 

może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”; 

- Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem; 

- Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej; 

- Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w 

NFOŚiGW;            CIĄG DALSZY NA STRONIE 5 

 MÓJ PRĄD 
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KOREKTY W HARMONOGRAMACH NA I I PÓŁROCZE 

Na prośbę firmy Remondis, wprowadzono drobne korekty do harmonogramów wywozu odpadów na II półrocze 2019.  

O szczególną uwagę prosimy mieszkańców Łukowa Śląskiego, mieszkańców budynków z utrudnionych dojazdów oraz przedsiębior-

ców z dwukrotnym wywozem odpadów niesegregowanych. Korekty dotyczą:  

- harmonogramu dla miejscowości Łuków Śląski w zakresie zmiany dat odbioru popiołu,  

- harmonogramu dla Utrudnionych dojazdów w zakresie zmiany dat odbioru odpadów segregowanych,  

- harmonogramów dla działalności gospodarczej w zakresie zmiany dat odbioru odpadów niesegregowanych.  

Terminy odbiorów zostały przesunięte o 1 dzień. Harmonogramy zamieszczone w czerwcowym wydaniu Informatora Gminnego nie 

zawierają zmian, o których mowa powyżej. Poniżej zamieszczamy poprawione harmonogramy (zmiany zaznaczono kolorem czerwo-

nym). Zmiany zostały także wprowadzone do aplikacji ecoharmonogram. 
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Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji, w której należy wykazać ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość. Widzimy jednak, że w wielu przypadkach ilość osób zamieszkujących nieruchomość nie jest zgodna z prawdą. 

Właściciele nieruchomości po urodzeniu dziecka bądź powrocie studenta na okres wakacji powinni zgłosić taką sytuację.                                 

Prowadzimy weryfikację tych deklaracji. Niestety jest to związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, które długo 

trwają. 

Przeprowadzona została analiza ilości odpadów odbieranych w ostatnich latach z terenu naszej gminy. W roku 2015 jedna  oso-

ba zamieszkująca teren naszej gminy produkowała średnio 442 kg odpadów, zaś w roku 2018 średnio każdy z mieszkańców 

wyprodukował 520 kg. Ilości wytwarzanych odpadów cały czas wzrastają. 

Niestety rosną również ceny za odbiór odpadów w instalacjach odbierających odpady oraz na składowiskach. Na rynku brakuje 

firm, które skupują odpady. Firmy odbierające odpady zgłaszają nam również problemy związane z pracownikami. Trudno zna-

leźć osoby chętne do pracy w tej trudnej i niedocenianej branży. 

Należy zwrócić uwagę na segregację odpadów, aby jak najwięcej odpadów właściwie wydzielić u źródła. Frakcje takie jak odpa-

dy zmieszane, odpady biodegradowalne czy odpady wielkogabarytowe są najdroższymi frakcjami przy odbiorze przez instalacje 

do których jesteśmy zobowiązani przetransportować odpady. 

Już w roku 2019 w Wodzisławiu Śląskim za odpady płaci się 26 zł od osoby, zaś w sąsiednich Rydułtowach od lipca wzrasta 

stawka do 19,50 zł. Również w Pszowie stawka za odbiór odpadów wzrosła do kwoty 20,50 zł. W naszej gminie stawka to 14 

zł. Czyli nasi sąsiedzi już dziś średnio płacą ok. 6 -12 złotych więcej niż my. Wiele gmin ma ogłoszone przetargi na odbiór odpa-

dów i wszyscy obawiają się wzrastających cen.  Zdajemy sobie sprawę, że rosną nie tylko koszty zagospodarowania odpadów 

ale rynek pracowników chcących dobrze zarobić również ma wpływ na wysokość stawki. 

Obawiamy się, że stawka za odbiór odpadów w roku 2020 na terenie naszej gminy może również przekroczyć barierę 20 zł. 

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje nam wprowadzenie kolejnych zmian. Będziemy na bieżąco 

informować jak aktualnie zmieniają się stawki w gminach ościennych oraz po uchwaleniu stawki na rok 2020 poinformujemy  

o wysokości stawki w gminie Gaszowice.            Referat Ochrony Środowiska 

CZARNE ZŁOTO DLA OGRODU  

Kompostowanie jest naturalną metodą zagospodarowania odpadów. Kompost stanowi bardzo cenny nawóz organiczny. Kom-

post użyźnia glebę, dostarcza jej próchnicy, spulchnia ją, dobrze napowietrza oraz utrzymuje odpowiednią dla roślin wilgotność. 

Nawóz ten przyspiesza wzrost roślin, dlatego nazywany jest przez ogrodników czarnym złotem ogrodu. Poprzez kompostowa-

nie odpadów mamy możliwość pożytecznego i ekologicznego spożytkowania odpadów. Do kompostowania nadają się wszyst-

kie odpady ogrodowe oraz niektóre odpady kuchenne. Można kompostować chwasty, fusy z kawy i herbaty, gałązki z żywopło-

tu, kwiaty i liście, skoszoną trawę, obierki z warzyw i owoców, skorupki z jaj i inne odpady kuchenne. Nie nadają się do kom-

postowania resztki mięsne, ponieważ mogą przyciągać szczury i inne zwierzęta. Kompostownik najlepiej ustawić w zacienionym 

miejscu ogrodu. Nie należy ubijać kompostowanego materiału i należy zapewnić dostęp powietrza, który gwarantuje właściwe 

procesy. Kompost powinien być wilgotny , ale nie mokry. Dojrzały kompost ma ciemny kolor i jest kruchy oraz łatwo wchłania 

wilgoć. Wytworzony kompost można stosować do nawożenia już po około 10 tygodniach. Polecamy ten sposób zagospodaro-

wania odpadów, ponieważ liczba odpadów biodegradowalnych z terenu naszej gminy wzrasta z roku na rok co powoduje 

wzrost opłat za „śmieci”.             UG 

PROBLEMATYCZNE ODPADY KOMUNALNE  
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ZDROWY TY , PIĘKNA JA – RODZINA NA 102! 

Drodzy mieszkańcy Gminy Gaszowice! 

Miło nam poinformować, że 29 sierpnia 2019 r. rozpocz-

nie się realizacja projektu pn. „ZDROWY TY, PIĘKNA 

JA – RODZINA NA 102!”. Projekt opiera się na cyklicz-

nych spotkaniach mieszkańców Gminy Gaszowice ze spe-

cjalistami różnych dziedzin. Zaplanowaliśmy spotkania z 

Dietetykiem, Endokrynologiem, Ginekologiem, Psycholo-

giem, Kosmetologiem, Wizażystą, Fryzjerem oraz zajęcia 

z trenerem Jogi. Łącznie osiem spotkań. Zajęcia będą od-

bywały się w drugi i czwarty czwartek miesiąca o godzi-

nie 17:30 w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszo-

wicach. Do uczestników ze 100% frekwencją zaplanowali-

śmy nagrodę gwarantowaną oraz dodatkowo losowanie 

nagrody głównej jaką jest metamorfoza w salonie fryzjer-

skim  oraz kosmetycznym (o wartości 250 zł). Serdecznie 

zapraszamy wszystkie Panie ale także Panów do uczest-

nictwa w spotkaniach! Na pierwszym spotkaniu (29 sierp-

nia br.) będziecie Państwo mogli zasięgnąć specjalistycz-

nych rad dietetyka – więcej szczegółów na temat tego 

spotkania na plakacie (poniżej). Prosimy o zgłaszanie się 

pod nr tel. 32/ 4327140. Liczba miejsc ograniczona , pla-

nuje się uczestnictwo max. 40 osób. Informacje o kolej-

nych spotkaniach będą zamieszczane w kolejnych wyda-

niach Informatora Gminnego i na facebookowym  

fanpage-u Wójta Gminy Gaszowice. 

MÓJ PRĄD - CIĄG DALSZY ZE STRONY 2 

- Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia 

wydatku jest data opłacenia faktury); 

- Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona 

przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt 

musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinan-

sowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i 

montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dys-

trybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowe-

go (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji); 

- Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po 

zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnio-

skiem o płatność; 

- Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za 

zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument 

potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z 

danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej 

(wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem 

naboru na stronach NFOŚiGW); 

- Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urzą-

dzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed 

instalacją); 

- Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zain-

stalowanej instalacji PV; 

- Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne prze-

prowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypła-

ty dofinansowania; 

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z 

Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: 

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ 

Materiały ze strony internetowej: http://nfosigw.gov.pl/ 
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SUKCESY  SPORTOWE  UCZNIÓW  Z  CZERNICY  

Piłka nożna  
24.05 na nowym kompleksie boisk w Jejko-

wicach zostały rozegrane  gminne zawody 
pomiędzy ZSP w Szczerbicach i naszą druży-

ną. Piłkarze stanęli na wysokości zadania i 
nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa. Po-

konując swoich kolegów reprezentowali 
gminę na zawodach powiatowych. Te odbyły 

się także w Jejkowicach . Pierwszy mecz 
rozegraliśmy z SP w Świerklanach i niestety 

po zaciętej walce przegraliśmy. W meczu o 
III miejsce zwyciężyliśmy z SP w Lyskach. 

Skład drużyny: Łanoszka Szymon, Tymoteusz 
Pytlik, Jan Suprewicz, Bartosz Olszyna, Woj-

ciech Olszyna, Mateusz Mandrysz, Wiktor 
Machnik, Nikodem Gebauer, Patryk Pajdak, 

Ksawier Gwoździk.  

Piłka ręczna 
Końcówka roku szkolnego 2018/2019 obfitowała w 

SP w Czernicy w kolejne sukcesy sportowe. Najpierw 
nasze wspaniałe „szczypiornistki” wywalczyły w Jan-

kowicach tytuł Mistrzyń Powiatu. Pokonały koleżanki 
z SP w Jejkowicach oraz SP w Świerklanach. Następ-

nie reprezentowały powiat w Rejonowym Finale Wo-
jewódzkich Igrzysk Dzieci zdobywając III miejsce.  Po 

wyrównanej walce z SP w Czuchowie w rzutach kar-
nych pożegnały się z meczem o finał (9:6). W meczu o 

brązowy medal okazały się być lepsze od koleżanek z 
SP w Kuźni Raciborskiej wygrywając (7:3). Mistrzem 

rejonu zostały zawodniczki z SP Pietrowice Wielkie.  
Skład drużyny: Nikola Porwoł, Oliwia Tkocz ,Nicola 

Donga, Kinga Bugdol, Wiktoria Kolarczyk, Kinga Gó-
recka, Agata Tomeczek, Martyna Kosteczko, Martyna 

Guzy, Emilia Dera,  Milena Żuchowicz, Antonina Jesz-
ka.  

Piłka siatkowa 
Reprezentacja dziewcząt  w siatkówce również wyka-

zała się ogromną sportową ambicją i udowodniła, że 

jest najlepsza. Najpierw na szczeblu powiatowym 

dziewczęta pokonały swoje rywalki z SP w Jankowi-

cach, SP w Lyskach i SP w Jejkowicach i jako Mistrzy-

nie walczyły w Finale Rejonowym Igrzysk Dzieci w 

Krzanowicach. Tutaj także wywalczyły III miejsce prze-

grywając z SP w Bełku i SP w Krzanowicach.  

Skład drużyny : Nikola Porwoł, Oliwia Tkocz, Agata 

Tomeczek, Kinga Bugdol, Wiktoria Kolarczyk, Nicola 

Donga, Martyna Kosteczko, Martyna Guzy, Emilia De-

ra, Kinga Górecka.  

Nauczyciel: Zenobia Mrozek 

Wszystkim reprezentacjom gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów !  

Zenobia Mrozek, SP Czernica 



Str. 7 

Partnerskie miasto Krompachy ze Słowacji kolejny raz zaprosiło piłkarską reprezentację Gminy Gaszowice U-15 na VI już Memoriał im. dok-

tora Jana Latkanicza, który odbył się 22.06.2019 roku. Nasi piłkarze rozegrali 4 mecze (1 zwycięstwo, 2 remisy, 1 porażka) zdobywając III 

miejsce. Należy zwrócić uwagę, że II miejsce było w zasięgu, ale przeciwnicy lepiej wykonywali rzuty karne. Brązowe medale nasi chłopcy 

odebrali z rąk wdowy po doktorze Latkaniczu. Zmagania memoriałowe obserwował Wójt Gminy Gaszowice pan Paweł Bugdol w towarzy-

stwie burmistrz Krompachów pani Ivety Rušinowej. 

Reprezentację Gminy tworzyli chłopcy z rocznika 2004 i młodsi: Jacek Hadam (kapitan), Dominik Piekorz, Szymon Gunia, Filip Zynek, Bartosz 

Niewrzoł, Filip Kulig, Dawid Papierok, Mateusz Papierok, Wojciech Tlon, Mateusz Czernik, Karol Mańka, Bartosz Nowak, Dawid Pawełek, 

Karol Skiba. Trenerami – opiekunami byli panowie Dominik Pluta i Przemysław Warło. 

Tydzień później dorosła reprezentacja Gminy Gaszowice gościła na turnieju piłkarskim piłki pięcioosobowej w zaprzyjaźnionych czeskich 

Litultowicach. Po wyczerpującym turnieju, przy upalnej pogodzie nasi reprezentanci okazali się najlepsi i zdobyli okazały puchar przechodni 

oraz puchar za I miejsce na własność. 

Reprezentacja: Przemysław Stebel (kapitan), Sebastian Szymura, Łukasz Gembalczyk, Dawid Szymik, Wojciech Orzeł, Kamil Sikora, Kamil 

Ogon, Mateusz Bugdoł, Mateusz Mandrysz, Przemysław Warło, Aleksander Folmert. 

 

Koordynatorem zagranicznych wyjazdów był szef gminnej oświaty, dyrektor Zbigniew Goworowski.     ZG 

PIŁKARSKIE SUKCESY ZA GRANICĄ 
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7 sierpnia o 18:00 Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza na 

wernisaż wystawy fotografii ulicznej. Autorem wystawy 

"Przechodnie" jest Jerzy Kawulok, członek czernickiej grupy 

fotograficznej "Fotospichlerz", działającej przy czernickim za-

meczku. "Przechodnie" to jego 53. wystawa indywidualna, 

oprócz tego brał udział w 23 wystawach zbiorowych, z czego 

5 odbywało się poza granicami Polski. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje w dniach   

25.09.2019 r. – 02.10.2019 r. 
Wycieczkę „Wielka Rumunia”  

W programie wycieczki: Zwiedzamy Oradeę, Sighisoarę, Bra-
szow, Branie, Peles, Bukareszt, Sybin, Hunedoarę, Wycieczka 

Jeepami po górach Bucegi  
Koszt: 1850 zł od osoby 
Zapisy do 15.08.2019 zaliczka 500 zł 
Pozostałość tj. 1350 zł do 15.09.2019  
Zapisy w Ośrodku Kultury: tel. 32/4305485 lub 608013387 

 
W cenie wycieczki opieka pilota, 5 noclegów w hotelach,  
5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie, transport autoka-
rem. 
Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów i prze-
wodników lokalnych. 
Koszty  dodatkowe:  85  euro/os. 
Uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do korzystania z 

darmowego „transportu dożynkowego”. W dniu 25 sierpnia 

br. będzie można skorzystać z kolejki dożynkowej dowożącej 

gości Wojewódzkich Dożynek do Łukowa Śląskiego. Kolejka, 

mogąca pomieścić 44 osoby, będzie kursować na trasie: Ga-

szowice, przystanek Urząd Gminy – Łuków Śląski (skwer przy 

Lokomotywie) – Czernica (kaplica ul. Sobieskiego). Poniżej 

przedstawiamy rozkład jazdy kolejki. Ze względu na rangę 

uroczystości przewidujemy problemy z miejscami parkingo-

wymi na terenie Łukowa Śląskiego, dlatego też zachęcamy do 

korzystania z tej formy transportu, będzie to niewątpliwie 

atrakcyjna forma podróży, szczególnie dla najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do pozostawienia 

samochodów na parkingach w Gaszowicach i Czernicy. 

KOLEJKĄ NA DOŻYNKI 

Gaszowice (Urząd Gminy) – 

kierunek Łuków Śląski 

Łuków Śląski (Lokomotywa)

– kierunek Czernica 

14.15 14.30 

15.15 15.30 

16.15 16.30 

17.15 17.30 

18.15 18.30 

19.15 19.30 

20.15 20.30 

Czernica (ul. Sobieskiego)  

–  kierunek Łuków Śląski 

Łuków Śląski (Lokomotywa)

– kierunek Gaszowice 

14.45 15.00 

15.45 16.00 

16.45 17.00 

17.45 18.00 

18.45 19.00 

19.45 20.00 

20.45 - 


